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OVEREENKOMST MEDIADIENSTEN THEATER.NL
De partijen:
1. Theater.nl B.V. gevestigd te Nijmegen (6511GC) aan In de Betouwstraat 14a (hierna te noemen: ‘Theater.nl’);
en
2. opdrachtgever, zie de aanvraag, vertegenwoordigd door de daarin genoemde persoon (hierna te noemen:
‘opdrachtgever’);
Verklaren te zijn overeengekomen:
1. Theater.nl zal voor het bedrijf van opdrachtgever promotionele activiteiten verrichten op onder andere de website
en de Facebook-pagina van Theater.nl, en wel in beginsel vanaf de eerste dag van de maand volgend op de digitale
acceptatie van deze overeenkomst. Opdrachtgever zal tijdig alle benodigde informatie en foto’s voor het profiel op
de website aanleveren.
2. Theater.nl garandeert opdrachtgever een zekere exclusiviteit, wat inhoudt dat Theater.nl in de plaats waar het
bedrijf van opdrachtgever gevestigd is een maximaal aantal soortgelijke bedrijven zal promoten (zie overzicht op de
website). Zodra dit aantal behaald is, is het niet meer mogelijk om (soortgelijke) partner van Theater.nl te worden in
deze plaats.
3. Opdrachtgever is vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst voor de promotie van het bedrijf van
opdrachtgever door Theater.nl een bedrag aan Theater.nl verschuldigd van € 69,- exclusief 21% BTW per maand. Er
worden géén commissies gerekend. Opdrachtgever geeft bij de aanvraag aan of zij opteert voor betaling per jaar of
per maand.
4. Het bedrag/de bedragen wordt/worden in beginsel automatisch afgeschreven van een door opdrachtgever op te
geven bankrekening ten name van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft daarvoor bij de digitale acceptatie van deze
overeenkomst een incassomachtiging ten gunste van CollectMasters, de onderneming die de vergoedingen voor
Theater.nl int.
5. Ingangsdatum van de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, de eerste dag van de op de digitale
acceptatie volgende maand. De looptijd van deze overeenkomst is een jaar. Aan het einde van de looptijd zal de
overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met een jaar, tenzij opdrachtgever uiterlijk een maand van tevoren
schriftelijk of via e-mail opzegt.
6. Indien een betaling niet tijdig is ontvangen door stornering, een incassoblokkade of door een andere reden en
opdrachtgever niet binnen zeven dagen alsnog voor integrale betaling zorg draagt, is Theater.nl gerechtigd de
vermelding ‘on hold’ c.q. offline te zetten en op deze plaats een andere adverteerder te plaatsen tot er alsnog
volledig betaald is.
7. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Theater.nl van toepassing (zie onder andere de
website). Op (de uitvoering van) deze overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
zullen, nadat deze onderling niet op te lossen bleken te zijn, voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te
Nijmegen/Arnhem.
Aldus digitaal geaccepteerd door opdrachtgever op de datum van de aanvraag.
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